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هارمه هدیزگرب  تایبا 

باتک تاصخشم 

www.modiryar.com هارمه /  هدیزگرب  تایبا  روآدیدپ : مان  ناونع و 

www.modiryar.com  : رشان

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه ,  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

تایبدا تیریدم -  عوضوم :

88 راهب

راهب داب  زا  دیناشوپم  نت  رابک       باحصا  هب  ربمغیپ  تفگ   16:13 دنفسا 1387 ،   30 هعم ، 

دنک یم  نآ  امش  ناج  نت و  اب  دنک      یم  ناتخرد  گرب  اب  هچنآ 

.ناتیاراوگ يراهب  شخب  حرف  میسن  تذل  .داب  كرابم  زیزع  نانطومه  یمامت  رب  ون  لاس 

ناناج

مرادنپ شیوخ  ناج  وچ  ار  شیوک  ناراداوه  مراد      ندبرد  ناج  ات  هک  ناناج  اب  تسا  يدهع  ارم   s  w  e  e  t  h  e  a  r  t

درد

دزوس ناوختسازغم  هک  مسرت  منک  ناهنپرگا  دزوس      نابز  میوگرگا  لدردنا  تسا  يدرد  ارم 

مغ

میزادنارب شداینبو  میزاس  مهب  یقاس  ونم  دزیر      ناقشاع  نوخ  هک  دزیگنا  رگشل  مغ  رگا  sorrow

یناوج

ار یناوج  مدرک  مگ  ار و  یناگدنز  متسجن  ار       یناگدنز  میوج  هک  مدرک  هر  عمش  یناوج  Y o u t h

یگدنز درکلمع 
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تقو هک  تسود  يا  نکب  يراـکنا  - يرگ يدوب  وتو  نادـنخ  وـت  هب  یعمج  نا           -- يرع -ا  یند هب  يد  -- مآ وـت  هک  یتـقو  live

نادنخ یشاب  وتو  نایرگ  وت  هب  یعمج  نتفر         

نامیشپ

مشیوخ ینامیشپ  نامیشپ ز  تسا  يرمع  یتسم          يدنر و  زا  مدش  نامیشپ  دنچ  کی  R e g r e t f u l

رت مشچ 

دوـب دوـسح  مرگد  مشچ  تسیرگ               رادـلد  مغ  رد  نم  مـشچ  کـی  Weeping رت   مـشچ   13:13 يد 1387 ،   10 هبنش ، 
تسیرگن دیا  -- بن یتسیرگ  -- متفگ ن م                -- تسب ار  وا  د  -- لا ش -- صو زور  نو  -- تسیرگنو چ

نام رد  یب  درد 

ثا - یغلا نایاپ  تسین  ارام  ر  -- جه ثا           -- یغلا نا  -- مرد تسین  ار  ام  درد       pain

ظفاح لاف 

نم لاجم...نامشچ  هیس  رهم  (Falle Hafez)
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-- نما و ي يا  -- لعل و ج بارش  ؟ دش دهاوخن  نوچ  میوگ  هچ  ششوغآ  سوب و  رانک و  مزرو         وا  قشع  ناهنپ  هک  دشاب  نیمه 
دهاوخن نوریب  رس  نامشچ ز  هیـس  رهم  ارم  دش ؟ دهاوخن  نو  --- نکا ر  --- گا تراک  دو  -- هب ش ي  --- الدیقاس ك نابرهم  را و 

نازیخ رحس  هآ  رگم  تشاذگن  یتشآ  يا  --- دو و ج --- مرف ا  -- هرازآ بیقر  دش  دهاوخن  نوگرگید  نیا و  تسنامـسآ  ياضق  دش  
نآ زا  تفر  اجنآ  هک  تمـسق  نآ  ره  دـندومر  ---- يد ن-ف --- نر ز  ---- جـب يراـک  لزا  زورارم  دـش ؟ دـهاوخن  نودرگ  يوس 

لاجم دـش  دـهاوخن  نوناق  یب  هناسفا  نیزا  عرـش  زا  -- هک س شخب  ین  فد و  دایرف  هب  ار  ام  بستحم  ار  ادـخدش  دـهاوخن  رت  نوزفا 
را -- نما و ي يا  -- لعل و ج بارش  ؟ دش دهاوخن  نوچ  میوگ  هچ  ششوغآ  سوب و  رانکمزرو و  وا  قشع  ناهنپ  هک  دشاب  نیمه  نم 

هنیـس حوـل  مغ ز  شقن  هدـید  يا  يوـشم  دـش ؟ دـهاوخن  نو  --- نکا ر  --- گا تراـک  دو  -- هـب ش ي  --- الدـیقاس ك ناـبرهم  و 
دش دهاو  --- خن نو  گنر خ- تسرادلد و  غیت  م  --- خز هک  ظفاح 

ناج مارآ 

لبلب متـشاد  یناج  مارآ  ات  مارآ  متـشاد  نم  هنرو  ت    -- قا هدر ط- ---- مناـج ب یقـشع ز  یب  درد  s  o  o  t  h  e ناج مارآ 
متشاد ینابزمه  ات  ارم  يدوب  ا  --- ه ه --- مغن شومخ    یئاهنتز  دشاب  نونک  مربص 

رادزان گرم 

مه لجازک  نیب  دب  تخب  لجا   دیآ  یمن  مشیپ  ما  یضار  ندرم  هب  نم           m i n c i  n g + d e a t h رادزا ---- گرم ن  p
دیشک دیاب  یم  زان 

دب کین و 

میشارخ یمن  دب  هب  هدید  ام  دیوگ      قلخ  هب  ام  دب  سک  رهدب  ... Bad.....Good ...کین دب    کین و   13:19 يد 1387 ،   10 هبن ، 
میشاب هتفگ  غورد  ود  ره  ات  مییوگ      قلخ  هب  وا  یک  - ین ا  -- م

ابر لد 

ي -- بیرغ رابکی      هب  هسره  مرس  دمآ  مغ  هس  Sweetheart ابر..... لد 
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را -- مرا غ-م ي -- م ي -- مرا غ -- غ-م ي هراد      هرا  ---- ير چ --- -ي سا ي و  --- بیرغ را  -- م ي -- غو ير  -- یسا و 

ینافوط لد 

مدرپسن ناـج  شبل  دنخرکـش  قوش  زا  مشیوخ  ینامیـشپز  نامیـشپ  تسیرمع  یتسم  يدـنر و  زا  مدـش  نامیـشپ  دـنچ  کـی  مشیوخ 
دنچ ره  مشیوخ  ینادـنز  مشیوخ و  زا  لد  هدرـسفا  رمع  همه  هب  مدـیدن  شیوخزا  رت  هتـسکشب  مشیوخ  یناج  نارگز  ناناج  هدـنمرش 

مشیوخ یناسارخ  نارای  هتسبلد  اما  مین  ایند  هتسب  نیما ،

زنط رعش 

تایبدا نوناک  زنط  رتفد  ریدم  دابآ ،" رـصن  ییورز  لضفلاوبا   " طسوت ریز  زنط  رعش  Abolfazl  Zaroe  Nasrabad زنط رعش 
نیا ندناوخ.تسا  هدـش  هدورـس  اقآ ) لگ  هیرـشن ي  دـیقف  لوئـسم   ) يرباص ثرمویک  موح  رم  یمیدـق  رای  زادرپ و  زنط  رعاش  ناریا ،

مهف  نوا   نوـبرق   نوتتلـالاح           هروـطچ  تعاـمج  يا.میاـمن  یم  هیـصوت  تیاـس  مرتـحم  ناگدـننک  دـیدزاب  همه ي  هب  ور  رعش 
باسح تسرد           نوتیگدـنب  زاـین و  زارهـشن و  مک    نوتیاـس   هدـنب    رـس  زا  هشن           مخ  یـسک    شیپ  نوتندرگنوتتـالامک   

ارچ  منودـیمن  شینیـسح  تسارزورما و  هتفرگ  ملد  امـش    نوـج    زورما           هتفرگ    ملد     اوـه  هی  زابتـسرد  نوتیگدـنز  باـتک 
زهجم شین    هب    اکرپاشاتـسود   امیدـق  لثم  ندـیمن  لاح  اتـسورو           رهـش  هگید  هرادـن  یقرفارچ  منودـیمن  شینیب  ینیب و          

هتسکشلد مدآتس  هتسکش  ملد  نکن  مشنزرس  تس           هتسب  هتسکشو  تسس  هگا  مرعـشندش  زگ  انـشآ  مه  ازگ  بیرغ  ندش          
نویسیمکیریپ درگ  هنیشیم  نومرس  ور  يریش           ياهنودند  هتفیم  هک  اتتسین  جرح  شب  هتسب  هتسکش  رعش  تسین           جرح  شب 

قمرنـشیم ریگ  نیمز  ریپ و  اـیزابمه  نـشیم           ریپ  اهیـسالکمه  هعفدـکیلیماف  يارتـگرزب  نـشیم  ورد  لیکـشت           هـشیم  گرم 
وتدوب یکی  امدآ  قشع و  ادخ و  دوب           یکی  ام  هک  يا  هرود  تشذگدوواد  هداز  ماما  ات  هدایپ  دوز           حبـص  میرب  ات  هدـنومن 

يوت هگید  هتسردتعامج  امش  زا  نتفرگ  وقشع  تعانص           یبرغ  ياه  هچوک 
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نودب رهشنیشنرس  کت  يالد  نوا  نوبرق  نیشن           روخلد  هللااشیا  مگیم  زیچ  هیتسین  ارـسناوراک  لثم  هک  یلد  تسین           ام  رهش 
تشپ يادرممتشه  ناخ  يادرم  هد  يادرم  مدنگ           هاک و  يادرم  هد  يادرمهدرم  یچره  هام  لکش  نوبرق  هدرد           رهش  درم 

نوشگنلک لیبنوشلابندب و  اه  هچب  رکشل  نوشلاش           رپ  هب  اهقپچ  هسیکدیـشمج  تخت  رازه  نوشلد  وت  دیـشروخ           لثم  هوک 
ياـتراچباتفآ بورغ  اـت  ناـپور  هرـسکی  باوختخر           زا  نشیماـپ  رحـس  حبـصقاچ  نوشغاـمد  هارب  نوـشنویلق  هارب           هشیمه 

زان يادرمنوشالک  ور  هتسشن  هگا  رابغ  نوشالگ           هدرگ  ریغ  هدوبنتمالـس  نوشنت  پوت  نوشلکیه  تماق           دق و  هب  نمتـسر 
يارتکد يادرملیلذ  نز  هتسکش  رس  يادرم  لیلد           یب  هنعط  مخا و  يادرمنرهق  هلیبق  نیا  مه  نوشدوخ  اب  نرهـش           درم  راد 

وت باوخ  يادرمهدایپ  مدـق  ات  راچ  نریم  هک  ات  هداـج           هب  ننکیم  نیرفن  تنعللبنت و  سول  يوقن  قن  يادرم  لودـج           لـح 
هتفرگ شیتآ  راگناهروا  دنق و   دیرـسیلگ و  يرت  هرونت           هشکیم  نوشاگر  يوتیراک  هفاضا  متعاسود  هزات  يرادا           تعاس 
ناظم زا  نتسج  ياربیسولپاچ  هرادا  یشنم  هب  یسوبع           یشرت و  تسد  ریز  هبنوشاه  همرگـس  همه  وت  هشیمه  نوشاه           همرت 

ننزیم  مد  هفطاع  زا  مه  شیپروز  هب  مهنوا  هنودـکی  نوشبلغا  روزن           اب  نرایم  ایند  هب  هچباـهکلک  فراـعملا  هرئاد  اـهکش          
تروامس ياچ و  نسح  یتشمهتسرد  نوشراک  يرهش  يادرم  هتـسپ           ماقم و  مهم  طقف  اجنیاننزیم  مه  هساو  اما  رـس  تشپ          

زیم و نوبرق  نسح  یتشمتپیپ  رطع  هدـیمن  قپچ  يوب  تتـسپ           وپیت  وتخیر  يادـف  هب  يا  ؟ وک ترپلگ  یلاـقاب و  ینیـس  وک          ؟
تفـص مه  هلتاق  ارت  میدـقیتشم  هبیرغ  ایرهـش  هنویم  یتشم           هبیرغ  یتاـهد و  هکنواـتلیابوم  یـشوگ  گـنز  نوبرق  تلیاـف          

روجی یشک  مدآ  دوب           تیبرت  لقن  هک  انومز  نواتشاد  تفرعم  هندرگ  رس  دزد  تشاد          
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هب یسک  تسین           یقن  قنور  رکف  هب  یقتیدیفس  شیر  یکچوک و  گرزب و  يد           یس  رصع  يوت  هرادن  ینعمدوب  تیـصعم 
تفر  نومداتـس  فرطره  هـب  هکـسبهیزاب  طـخ  بزح و  دـناب و  حاـنج و  هیزادـنا           مـه  تـشپ  اـه  هلاقمتـسین  یقب  اـم  عـفن  رکف 
هنیمه  نومرکذ  ورکف  مامتهزیزع  یلدنـص  زیم و  ردـقچ  هزیم           ضرع  لوط و  هب  نومـشزراتفر  نومداـی  میقتـسم  طارـص          

اعد نز  درم  هک  انواشراک  زیم  يور  هتفین  شخ  اـت  شراـچ           مشچ و  هدزودود  هرمع  هیهنیـشن  نومزیم  تشپ  یکچیه  هک          
اهخرن هک  میدقتشادام  لبق  يابحاص  هب  افو  تشاد           افو  هگا  زیم  هک  نیشب  ایبدوب  نوشوناز  رـس  تسایر  زیم  دوب           نوشوگ 

ینعمتسشیم رت  نییاپ  هلپ  راچ  هس  نووج  تسشیم           ربنم  يالاب  هگا  هیقفدوب  شبحاص  هب  یلدنـص  شزرا  دوب           شبحاص  هب 
ادرمهـشاب مدرم  لد  تراـک  رتـفد  هشاـب           مسبت  هبوخ  تبل  يوردوب  نوشداوس  هب  مدرم  تمرح  دوب           نوشداـی  هبترو  ناـش 

هگا مرعش  ًاتراسجیتشم  نومزلارخآ  هرود  یتشم           هنون  رس  اوعد  هنتفدنزیم و  تشپ  هشیمه  اه  هزوفر  دنزیزع           مهزیم  نودب 
هشب بوغرم  هدروخی  نومرعش  ات  هشب           بوخ  نوملاح  هک  نینک  اعد  دوب  نیزح  مرطاخ  هجاوخ  لوق  هب  دوب           نیمغ 

هدیزگرب

ام          گرم  ه ي-م-ن  -- ا ب -- ه -- نتریمب يال م-ن ب-ا م-ن  -- یل ریـسا           نم  رد  دوخ  لثم  يا   selected هدیزگرب
اج هب  دنام  یم  هصق  نیا 

هایس ناگژم 

يا ـالامنیچ  رب  درد  نارازه  تراـمیب  مشچ  زک  اـیب  منید    رد  هـنخر  نارازه  يدرک  هیـس  ناـگژم  هـب  The black Eyelashes
منیشنب وت  دای  یب  هک  مدنآ  دابم  يزور  ارم  دا    زا ي- تفرب  تنارای  هک  لد  نیشنمه 

ددرگ لِگ  اه  هچوک  هک  مَیرِگ  نادنچ 

ياو --- هب ه يزور  تفر  دش و  نوریب  هتفرگ  نوخ  هدـید ي  زو  تفر  دـش و  نوخ  مغز  يا  هدـید  وت  هک  لد  نآ     Cry^ blood
یل - یل در  -- یم ك ير  -- یس -ق  شع
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تفر دش و  نونجم  دیدب و  یتفص 

نورد شتآ 

زا دـعب  ار  متبرت  يا  - شگب دـیآرب  نتز  ناج  ای  ناناج  هب  دـسر  نتای  دـیآرب * نم  ماـکات  مرادـن  بلط  زا  تسد      Fire of body
دیآرب -ن  فک زا  دود  م  ------ نورد ش  -- تآ ز  -- *ك رگنب تافو و 

لد زوس 

-م ینا - گد - نز نیا  زا  یناو  هد ي ج- - نـمر ش- م   ------- یناو ---- دراد ج ه  --- لـگ -ي  نا - گد - نز زا  heartache . 
انشآ م- تسین  -ه م-ن  لان نیمز ب-ه  شوگ  میناسر  نارای  هب  هک  لجا  يا  نک  يرا  -- ي ار   هتفر  نارای  تبحص  ياوه  لد  هب  مراد 
مد - مه -ز چ-و ت-و  ین ن  -- دوـس م هچ  یلو  یناـشنب  مشتآ  هک  یتـفگ  -ي-م  نا -م- سآ ه پ-ر  --- تسک ر ش- -- يا -- ن ط

میناهن زو  س-

يراودیما

ار هناخ  بحاص  يور  منیبب  ات  ار ***  هناخ  نیا  منز  یم  رد  ردق  نآ 

دایص

نوچ مرارق   تسا  هتفر  مرادن ...  بات  رگد  دایص  يرود  زا  مراد   هلفاق  يا...مراکـش  هظحلره  هب  وت  ماد  هب  دیـص  نوچ    HANTER
نوچ یناشنب  لد  رب  ...یناهر  ریت  دـص  ود  وچ  ناگژم  كوان  زا  منارگن   مریگن  شوغآرد  ماد  اـت...مناود  هشوگرهب  هتـشگمگ  يوهآ 

مرات بش  زا  ياو   ... یناشکب ور  رگا  دیشروخ  يوترپ 

رگید یلاف 

تمالمو مینک  افو  ندید  دـبب  ما  هدولاین  هدـید  هک  م  -- نم * ندـیزرو قشعب  مرهـش  هرهـش ي  هک  منم   The other Hafez fal
ندیجنر تسیرفاک  ام  ِتقیرطرد  هک  * میشاب شوخو  میشک 

Fidelity افو...

داب مک  ملاع  تسین ز  ا  -- فو هک  ار  نآ  *** داب متام  مغ و  ا  --- فو یب  لد  ردنا    Fidelity ا -- فو  13:45 يد 1387 ، 

ادخ طقف 

مودک ره  هک  نومچغاب  يالگ  لثم     O n l y   G o d ...ددرگ یم  هیصوت  تیاس  مرتحم  ناگدننک  دیدزاب  هب  رعش  نیا  ندناوخ  ...
تمکح هی  هعفد  نیا  وت  نتفرن  هییادـج  شرخآ  هک  اـه  هماـن  موـمت  لـثم  هیگنـشق  نیا  هب  تسرد  مه  وـت  يامـشچ  توکـس  هیگنر  هی 

تسام رخآ  شاهتنا  هک  اه  هصق  مومت  لثم  هییادخ 
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تسادخ طقف  دب  هچ  بوخ  هچ  يا  هثداح  ره  رخآ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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